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آفت�اب یزد – نجمه حمزه نیا: گوش ها اعضای بس��یار مهم و پراهمیتی 
به ش��مار می روند لذا در صورتی که ظاهر زیبایی نداشته باشند یا هرگونه 
نقصی در س��اختار آنها وجود داش��ته باش��د باید در م��ورد جراحی گوش 
جهت بازس��ازی و ترمی��م هر گون��ه نازیبایی و ایراد در س��اختار تصمیم 
بگیرن��د. بازس��ازی گوش جه��ت رفع برآمدگ��ی گوش انجام می ش��ود و 
موقعی��ت گوش ها را اصالح می کند. این جراحی عالوه بر زیباس��ازی فرم 
کل��ی گوش می تواند در روند اصالح ش��کل نیز مورد اس��تفاده قرار بگیرد 
 ل��ذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب ی��زد در اینباره با دکترحامد باطنی،

 ف��وق تخصص جراحی پالس��تیک و زیبایی و دکترامی��ر رضا معتبر، فوق 
تخص��ص جراح��ی پالس��تیک و زیبایی ودکت��ر حمید رض��ا فتحی، فوق 

تخصص جراحی پالستیک و زیبایی گفتگو کرده است.
دکتر باطنی در این باره می گوید: بس��یاری ازافراد از زمان کودکی با اندازه 
و ظاهرگوش خود مشکل دارند یا اینکه برآمدگی گوش ها آنچنان که باید 

متقارن نیست یا افتادگی بیش از حد دارد.
وی ادامه داد: جراحی بازسازی گوش زمانی انجام می گیرد که بیمار دچار 
برآمدگ��ی در گوش خود باش��د ک��ه از این جراحی ب��رای تغییر موقعیت 
قرارگیری گوش او اس��تفاده می شود. این جراحی برای کودکان با بیهوشی 

عمومی و در بزرگساالن با بی حسی موضعی انجام می گیرد.
این فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی اظهار کرد: کاندیدای مناسب 
برای جراحی زیبایی گوش باید از نظر فیزیکی س��الم باش��د، هیچ بیماری 
فعال در حال حاضر یا شرح حالی از یک بیماری جدی در گذشته نداشته 
باش��د،کودکان سالم باید حداقل ۵ سال سن داشته باشند تا رشد غضروف 
گوش آنها به حد مناس��ب و ثابتی رسیده باش��د و کودکان عفونت مزمن 
درمان نش��ده گوش نداشته باشند و توانایی همکاری و اجرای توصیه های 
پس از عمل را به خوبی داش��ته باش��ند و کودکان توانایی بیان احساسات 
خود را داش��ته و در هنگام بحث در مورد جراحی اعتراضی نداش��ته باشد 
و افراد بالغ و س��الم نیز انتظارات واقع گرایانه و اهداف مش��خصی از عمل 

گوش شان داشته باشند.
وی اف��زود: اگر ش��ما در حال حاضر س��یگاری بوده یا اخی��را آن را ترک 
کرده اید فرد مناس��بی برای انجام عمل جراحی زیبایی گوش نیستید چرا 
که سیگار به طور واضح احتمال بروز عوارض پس از عمل را باالتر می برد.

دکت��ر باطنی چگونگی انجام جراحی بازس��ازی گوش را اینگونه تش��ریح 
کرد: در جراحی بازس��ازی گوش در صورتی که نیاز باشد جراح مقداری از 
غضروف گوش را کم کرده و آن را کوچکتر می نماید. در جراحی بازسازی 
گوش از تکنیک های اس��کورینگ خاصی برای دس��تیابی به محل صحیح 
برای قرارگیری گوش اس��تفاده می شود. این تکنیک ها کمکی برای جراح 
اس��ت تا بتوان��د بهترین موقعی��ت را برای گوش بیمار تعیی��ن نماید. این 

جراحی تنها به 1 الی 2 ساعت زمان نیاز دارد.
این فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی بیان کرد: در جراحی بازسازی 
گوش ممکن اس��ت که جراح از تکنیک های مختلفی برای بازسازی گوش 
بیمار و ایجاد نمای ظاهری مناس��ب برای او اس��تفاده نماید. درواقع مقدار 
تغییرات مورد نیاز بر روی گوش مشخص می نماید که پزشک جراح کدام 
روش را انتخاب نماید. این روش ها ممکن است که به دو دسته اسکورینگ 

غضروف و کوچک کردن غضروف تقسیم شوند.
 وی مطرح کرد: تکنیک اس��کورینگ )برش غضروف( برای ایجاد تغییرات 
در گ��وش تحت اضاف��ه کردن یا ب��رش مقداری از غض��روف گوش مورد 
استفاده قرار می گیرد. علی رغم این مسئله که ممکن است در طی جراحی 
ش��کاف های بزرگتر بر روی گوش بیمار ایجاد شود اما مشاهده این برش ها 

به طور معمول برای دیگران دشوار است.
دکتر باطنی تصریح کرد: تکنیک کوچک کردن غضروف یکی از روش های 
جراحی غیر تهاجمی اس��ت که از آن برای تغییر موقعیت قرار گیری گوش 
در بیماران اس��تفاده می شود. این تکنیک باعث ایجاد یک ظاهر طبیعی و 

مناسب برای انحنا و خمیدگی گوش می شود.
ای��ن فوق تخصص جراحی پالس��تیک و زیبایی متذکر ش��د: قبل از انجام 
عمل بازسازی گوش ممکن است از شما خواسته شود که سیگار نکشید،از 
مصرف قرص های آس��پرین، داروهای ضد التهاب و برخی داروهای گیاهی 
که ممکن اس��ت باعث افزایش خونریزی شود، خودداری نمایید،از پوست 
خود به خوبی محافظت و مراقبت کنید، حداقل هشت ساعت قبل از عمل 
از مصرف هرگون��ه مواد غذایی خودداری نمائید.،حمام کرده و محل عمل 
را عاری از مو نمایید وسابقه هر گونه بیماری یا جراحی قبلی را با پزشک 

معالج مطرح کنید.
وی اضافه کرد: بیمارانی که داروهای ضد فش��ارخون، ضد آسم، ضد تشنج 
و  ضد نارسایی قلبی مصرف می کنند باید داروها را همان گونه که پزشک 
معالج دس��تور داده مصرف نمایند و این داروها را با نظر پزش��ک ) حداقل 

دو ساعت قبل از عمل ( با کمی آب خالص ) یک قاشق ( میل نمایند.
دکتر باطنی اش��اره ک��رد: مراقبت ه��ای بعد از عمل بازس��ازی گوش نیز 
بدین صورت اس��ت که از خوابیدن و وارد آوردن فشار به گوش عمل شده 
خودداری کنید، در صورت بروز تغییر رنگ، خونریزی، تورم، تب و عفونت 
در گوش به پزش��ک مراجعه نمایید، از بستن هدبند و استفاده از کاله های 
تنگ خودداری کنید، جهت ترمیم س��ریع تر زخم، رژیم پرکالری و مغذی 
)پر پروتئین(، میوه تازه و مایعات مصرف نمایید و با نظر پزشک استحمام 
کنید و توجه داشته باشید که باید بسیار کوتاه باشد و از کشیدن کیسه و 

لیف خودداری کنید و کشیدن سیگار مطلقا ممنوع است.
این فوق تخصص جراحی پالس��تیک و زیبایی عنوان کرد: جراحی تجدید 
س��اختار گوش برای اصالح آسیب های وارده و ظاهر نامناسب گوش مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد و همچنین این جراحی به طور معمول برای اصالح 
کوچکی غیرعادی الله گوش که به صورت مادرزادی اس��ت مورد استفاده 

قرار می گیرد.
وی اذعان داش��ت: آس��یب هایی که برای اصالح آنها نیاز به عمل جراحی 
تجدید س��اختارگوش است عبارت است از پارگی گوش،سوختگی گوش و 

سوراخ های ایجاد شده و لکه های عفونی موجود بر روی گوش است.
دکت��ر باطنی اف��زود: در این تکنیک در برخی از م��وارد می توان غضروف 
الزم را از دنده بیمار برداشت و آن را به گوش بیمار پیوند زد و یک ظاهر 
طبیعی ت��ر به گوش بیم��ار داد. در صورتی که در این تکنیک نیاز به پیوند 
پوست باش��د بافت الزم معموالً از ناحیه مناسب برداشته و در محل مورد 

نظر پیوند زده می شود.
 این فوق تخصص جراحی پالس��تیک و زیبایی اذعان داش��ت: بازس��ازی 

)میکروتیا( برای عدم رشد مادرزادی الله گوش و مجرای خارجی آن الزم 
است.میکروتیا کامل یکی از کارهای مهم جراحی ترمیمی است. این عمل 
بازسازی، معموال در چند مرحله انجام شده و غالبا نتایج خوبی را به همراه 
دارد، اما به علت نیاز به بستری شدن های متعدد کودک، عالوه بر ناراحتی 
بیمار س��بب صرف هزینه های فراوان، اتالف وقت پزش��ک و بیمار و شیوع 

بیشتر عوارض عمل جراحی و بستری شدنهای متوالی می گردد.
وی توضی��ح داد: درحالی که برخی بیم��اران فقط نیاز به اصالح یک گوش 
خود را دارند، بس��یاری از بیماران دارای مشکالت زیبایی در هر دو گوش 
خود هستند. عمل جراحی اتوپالستی دو طرفه یک عمل جراحی بازسازی 

و تغییر شکل گوش است که بر روی هر دو گوش بیمار انجام می شود. 

<اتوپالستیدوطرفهمشابهعملجراحیبرروییکگوشانجاممیشود
دکتر باطنی ادامه داد: اتوپالس��تی دو طرفه مش��ابه عمل جراحی بر روی 
یک گوش انجام می ش��ود و دوره ریکاوری یکسان، عوارض بالقوه و مزایای 
مش��ابه دارد. هرچند عوارض جانب��ی پس از عمل جراحی همچون خارش 
ممکن اس��ت در عمل جراحی اتوپالس��تی دو طرفه کمی بیشتر مشاهده 

شود، بااین وجود ناراحتی های ایجاد شده، در سطح حداقل است.
ای��ن فوق تخصص جراحی پالس��تیک و زیبایی بیان ک��رد: برخی بیماران 
نگرانی بیشتری درباره اندازه و ظاهر گوش خود در مقایسه با پیش آمدگی 
آن از اطراف س��ر دارند. یک شکل از اتوپالستی که به عنوان عمل جراحی 
کاهش اندازه گوش ش��ناخته می ش��ود معموالً ب��رای تغییر ظاهر گوش ها 
اس��تفاده می ش��ود و می تواند ظاهر طبیعی تری را برای گوش بیمار ایجاد 

کند. 
وی اضافه کرد: عمل جراحی کاهش اندازه گوش که می تواند شامل کاهش 
اندازه الله گوش باش��د، یک عمل جراحی س��رپایی است که امکان انجام 
آن بر روی کودکان و بزرگساالن وجود دارد. در طول عمل جراحی، جراح 
غض��روف و پوس��ت اضافه را برم��ی دارد و ظاهر گوش را ب��رای ایجاد یک 
اندازه کوچک تر دس��تکاری می کند. در نتیجه این عمل می توان یک اندازه 

طبیعی تر برای گوش بیمار ایجاد کرد.
دکت��ر باطنی افزود: عم��ل جراحی کاهش اندازه گ��وش می تواند تقارن و 
ت��وازن را ب��رای صورت و گوش های ش��ما به هم��راه آورد و معموالً نتایج 

حاصل از آن با استفاده از تکنیک های بازسازی گوش کامل می شود.
این فوق تخصص جراحی پالس��تیک و زیبایی توضیح داد: برخی نکات که 
اف��راد پس از جراحی زیبایی گوش باید رعایت کنند عبارتند از اینکه پس 
از عم��ل پانس��مان تا پنج روز روی گوش ها باق��ی می ماند و در درجه اول 
بهداشت محل زخم توصیه می شود. شست وشوی مرتب زخم  و استفاده از 
کرم های آنتی بیوتیک از نکات مهم پس از عمل هس��تند که رعایت آن ها 
توصیه می ش��ود. طی هفته اول بعد از برداش��تن پانس��مان، بیمار به طور 

شبانه روزی از هدبند استفاده می کند .
وی خاطرنش��ان کرد: معموالً نتایج عم��ل جراحی زیبایی گوش ها تا پایان 
عمر ماندگار خواهد بود، مگر آنکه س��انحه ای برای شما اتفاق بیفتد که بر 

شکل یا وضعیت گوش شما تأثیر بگذارد.
دکت��ر باطنی می گوید: مانند همه  انواع عمل ه��ای جراحی، عمل جراحی 
زیبایی گوش ها نیز ممکن اس��ت خطراتی به دنبال داش��ته باشد. خطرات 
عمل جراحی اتوپالس��تی ش��امل پاره ش��دن بخیه ها و در نتیجه بازگشت 
گ��وش به حالت قبلی، خونریزی و ایجاد جای زخم غیرطبیعی می باش��د. 
چنانچه یکی از این موارد اتفاق بیفتد، ممکن است به عمل جراحی دیگری 
نیاز باش��د لذا نهایت تالش ما بر این است که احتمال وقوع این اتفاقات را 

به حداقل برسانیم.
این فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی عنوان کرد: اتوپالستی سنتی 
همچنین به عنوان جراحی بازس��ازی گوش نیز ش��ناخته می شود و در آن 
گوش های بزرگ یا بیرون آمده از اطراف س��ر به س��مت س��ر بیمار جمع 
می ش��وند. انجام ای��ن کار می تواند یک ظاهر طبیعی تر ب��رای بیمار ایجاد 
کند که به این ترتیب بیمار زیبایی بیشتری در خود احساس خواهد کرد. 

وی مطرح کرد: اتوپالس��تی تجدید س��اختار می تواند آس��یب های جدی 
گ��وش که از زمان تولد به صورت م��ادرزادی وجود دارند و نیز برخی انواع 

آسیب های خارجی ایجاد شده بر روی گوش را اصالح کند. 
وی گفت: برخی از آسیب هایی که امکان اصالح آن ها از طریق اتوپالستی 
تجدید س��اختار وجود دارد عبارتند از مش��کالت م��ادرزادی گوش،گوش 
کاگ��وت که در این نوع آس��یب گوش ف��رد فاقد الله گوش اس��ت،گوش 
آویخت��ه، گ��وش لوله ای،گوش ویلدرموت، نارس��ایی گوش اس��تال، ایجاد 
ش��کاف در الله گوش، گوش عالمت س��والی، میکروتیا ک��ه در آن گوش 
فرد به طورجدی کوچک و رشد نیافته است، ماکروتیا که در آن گوش فرد 

بسیار بزرگ است. 
دکتر باطنی افزود: گوش جمع شده که در آن بخشی از گوش فاقد پوست 
و غضروف موردنیاز در ناحیه خارجی پش��ت گوش اس��ت و گوش مخفی 
ک��ه در آن بخش باالیی منحنی گوش در داخل س��ر قرار گرفته اس��ت و 
گوش برجس��ته برجستگی گوش به علت عدم شکل گیری قسمت حلزونی 
گوش می باش��د نیز امکان اصالح آنها از طریق اتوپالس��تی تجدید ساختار 

وجود دارد.
این فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی ابراز داشت: گوش گل  کلمی 
که در آن به خاطر آس��یب های مکرر وارد ش��ده به گوش، غضروف از الیه 
رویی آن جدا ش��ده و با مایع پر شده و به همین خاطر تغییر شکل دائمی 

در آن ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: س��رطان پوس��ت و تومور بدخیم که هرچند به طورمعمول 
یک مس��ئله زیبایی محسوب نمی شود، اما اتوپالس��تی می تواند به حذف 

پوست سرطانی و بازیابی ظاهر بافت باقی مانده پس از آن کمک کند.
دکتر باطنی توضیح داد: دفورمیتی گوش ناش��ی از تروما )ضربه( شرایطی 
اس��ت که در این مورد بازس��ازی کارتیالج )غض��روف( مرحله ای می تواند 
موثر باشد.بس��ته به مقداری از گوش که از دست رفته است.انواع و مراحل 

بازسازی متفاوت است.
این فوق تخصص جراحی پالس��تیک و زیبایی افزود: اگر قس��مت کوچکی 
از گوش در اثر تروما یا جراحی بازسازی گوش بعد از تومور از دست رفته 
باش��د، فلپ های قس��مت حلزونی یا دیواره گوش )ریم( برای بازسازی این 
قس��مت از گوش مورد اس��تفاده قرار می گیرد.اگ��ر بخش های بزرگتری از 
دس��ت رفته باش��د، بازسازی مرحله ای الزم است.بازس��ازی موثر گوش به 

تکنیک وبرنامه ریزی جراحی دقیق نیاز دارد.
وی اضافه کرد: هرچند بس��یاری از این شرایط می تواند به خاطر مشکالت 
جدی مادرزادی ایجاد ش��ده باشند، برخی افراد هنوز ممکن است از ظاهر 
بسیار بزرگ یا بیش ازحد بیرون گوش خود متنفر باشند. این افراد احتماالً 
کاندیدای مناس��ب برای استفاده از اتوپالستی س��نتی هستند، اما درباره 
ای��ن موضوع باید با یک جراح صحبت ش��ود تا روش مناس��ب برای بیمار 

انتخاب شود.
دکتر باطنی گفت: به خاطر داشته باشید عمل جراحی اتوپالستی نمی تواند 
برای ظاهر جدید گوش بیمار معجزه کند. بنابراین الزم اس��ت درباره این 
عمل جراحی درک مناس��ب وجود داش��ته باشد و بیمار آشنایی مناسب با 

نتایج واقع بینانه و خطرات مربوط به آن داشته باشد.

<روشمورداستفادهبرایدرماناختالالتگوشکامالبهجراحبستگیدارد
در ادامه نیز دکتر معتبر در این باره خاطرنش��ان کرد: یکی از جراحی های 
کاربردی برای درمان و از بین بردن مش��کالت و اختالالت گوش در جهت 

اصالح سایز، تغییر حالت گوش و ایجاد تقارن؛ اتوپالستی است.
وی بیان کرد: افراد ممکن است به دلیل بسیاری از اختالالت گوش مانند 
گوش کاگوت، گوش گربه ای، گوش آویخته، گوش پیچکی، گوش استال، 
میکروش��ی، ماکروشی و… از ظاهر نامناسب گوش هایشان رنج ببرند که 
ممکن اس��ت در سنین پایین توسط همکالس��ان خود مورد تمسخر قرار 

گرفته و در سنین باال موجب کاهش اعتماد به نفس آنها شود.
این فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی اضافه کرد: اتوپالستی قادر به 
رفع این نواقص و به دست آوردن نتایج مورد نظر در کمترین زمان ممکن 
اس��ت.با توجه به اقدامات و تغییراتی که قرار است روی گوش بیمار انجام 

شود برش های جراحی ایجاد خواهد شد.
وی اذعان داش��ت: روش مورد استفاده برای درمان اختالالت گوش کامال 
به جراح بس��تگی دارد زیرا پیش از انج��ام جراحی تمامی جوانب جراحی 
و توقعات بیمار بررس��ی شده اس��ت.اما در این جراحی برش ها معموال در 
قس��مت پشت گوش انجام می ش��ود و یا اگر برش در قسمت جلوی گوش 
نیاز باشد در چین های گوش به وجود آمده تا بعد از جراحی پنهان شود.

دکت��ر معتبر ادامه داد: بعد از جدا ش��دن پوس��ت از غض��روف زیر، جراح 
به غضروف های گوش دسترس��ی پیدا ک��رده و می تواند اقدامات الزم روی 
گوش را انجام دهد.حال اگر ناهنجاری های گوش در قس��مت در میزان و 
ضخامت غضروف ها باش��د جراح به اندازه الزم از آنها برداش��ته تا گوش به 
حالت طبیعی اصالح ش��ود و در صورتی که نیازی به برداش��تن غضروف و 
یا پوست اضافی نیست جراح با زدن بخیه های دائمی حالت غضروف را به 
حالت طبیعی تبدیل کرده و برجستگی در نمای روبه رو را از بین می برد.

<بسیاریازکودکانونوجوانانبامشکلگوشبزرگمواجههستند
 در ادامه نیز دکتر فتحی در اینباره ابراز کرد: یکی از مهمترین جراحی های 
زیبای��ی که این روزها به طور گس��ترده ای انجام می ش��ود جراحی زیبایی 
گوش یا اتوپالس��تی اس��ت. به دلی��ل اثرات مثبت و زیبای��ی ای که بعد از 
این جراحی حاصل می ش��ود بسیاری از افرادی که نیازمند چنین جراحی 

هستند و برای انجام آن اقدام می کنند.
وی ادام��ه داد: این عمل جراحی با هدف کوچک کردن گوش های بیش از 
اندازه ب��زرگ، متقارن کردن گوش هایی که مثال یک گوش باالتر از گوش 
دیگ��ر قرار دارد و همچنین برطرف ک��ردن بیرون زدگی گوش ها و نزدیک 

کردن گوش به سر انجام می شود. 
این فوق تخصص جراحی پالس��تیک و زیبایی اذعان داشت:جراحی گوش 
از جمله جراحی های درمانی به حساب نمی آید و انجام آن ضروری نیست. 

این جراحی زیبایی اغلب با هدف افزایش اعتماد به نفس انجام می شود.
وی بیان کرد: اگر از فرم گوش خود ناراضی هستید، گوش های شما بزرگ 
است و اعتماد به نفس شما را گرفته است، نرمی گوش شما افتادگی شدید 
دارد، لبه های گوش تان فاصله زیادی با س��رتان دارد می توانید از جراحی 

زیبایی گوش یا اتوپالستی استفاده کنید.
دکت��ر فتحی اظهار کرد: جراحی اتوپالس��تی از جمله معدود جراحی های 
زیبایی اس��ت که عالوه بر بزرگس��االن برای کودکان و نوجوانان نیز انجام 

می شود.
وی تصری��ح کرد: بس��یاری از کودکان و نوجوانان با مش��کل گوش بزرگ 
مواجه هس��تند. این مشکل بیشتر از اینکه کودک و نوجوان را اذیت کند، 
والدی��ن را آزار می دهد. از این رو برای برطرف کردن مش��کل به پزش��ک 
مراجعه می کنند. اگر گوش ها بیش از اندازه بزرگ، برجس��ته یا بیرون زده 
باش��ند، پزشک با انجام عمل جراحی زیبایی گوش اندازه گوش را به سایز 
متناس��ب درمی آورد، غضروف ها را بخیه می زن��د، الله گوش را صاف و به 

سر نزدیک می کند.
این فوق تخصص جراحی پالس��تیک و زیبایی توضی��ح داد: مراحل انجام 
عم��ل زیبای��ی گوش بدین صورت اس��ت ک��ه در ابتدا از ان��واع داروهای 
بی حس��ی کمک می گیرند تا محل جراحی بی حس ش��ود سپس پزشک با 
اس��تفاده از تیغ جراحی برش��ی را در چین طبیعی در ناحیه پشت گوش 
ایجاد می کند. این اقدام باعث می ش��ود که بعد از اتمام روند جراحی محل 
جراحی شده در معرض دید نباشد. برش هایی در نواحی غضروف و پوست 
ایجاد می شود تا بتوانند فرم دهی الزم را انجام دهند. این برش ها به منظور 
کاهش س��ایز گوش ها و نیز ایجاد قرینگی در دو طرف گوش انجام خواهد 
شد و در نهایت بعد از اینکه فرم دهی انجام شد غضروف گوش با استفاده 

از بخیه در محل مناسب ثابت می گردد.
وی تصری��ح کرد: عل��ل مختلفی می تواند در انج��ام جراحی زیبایی گوش 
دخیل باش��د که مهمترین آنها افتادگی ش��دید نرمی گ��وش،  پارگی در 

ناحیه نرمی گوش، اصالح ایراداتی که از بدو تولد با فرد همراه اس��ت مثل 
 س��ایز بزرگ گوش ها، بدفرمی ه��ا در نحوه قرارگیری گ��وش، جلو آمدن

 غیر طبیعی لبه های گوش وچک کردن گوش های برجسته.
دکتر فتحی خاطرنشان کرد: انواع اختالالت مادرزادی که با جراحی گوش 
برطرف می ش��وند عبارتند از گوش کاگوت، گوش گربه ای، گوش آویزان، 
گوش لوله ای، گوش ویلدرموت، تا ش��دگی غیرعادی گوش، ایجاد شکاف 
در الل��ه گوش، گوش عالمت س��والی یا گوش کاس��من، میکروتیا) گوش 
زیادی کوچک و رشد نیافته است(، ماکروتیا ) گوش فرد بیش از حد بزرگ 

است (،گوش جمع شده و گوش مخفی.
این ف��وق تخص��ص جراحی پالس��تیک و زیبای��ی ابراز داش��ت: بهترین 
کاندیداه��ا برای جراحی زیبایی گوش یا اتوپالس��تی ش��امل کودکانی که 
س��ن باالتر از پنج سال دارند،افراد غیر س��یگاری،افرادی که گوش خیلی 
بزرگ��ی دارند،افرادی که هیچگونه بیماری خاص��ی ندارند و روند جراحی 
برایش��ان خطرآفرین نخواهد ب��ود و به طور کلی همه کس��انی که از فرم 
و اندازه گوش ش��ان راضی نیس��تند و پزشک تشخیص می دهد صالحیت 

انجام جراحی را دارند.
وی اظهار کرد: مهم ترین اقداماتی که باید قبل از عمل زیبایی اتوپالس��تی 
انج��ام دهید عبارتند از انجام یکس��ری صحبت ها می��ان مراجعه کننده و 
پزشک در خصوص سوابق بیماری و یا داروهایی که مراجعه کننده استفاده 
می کند، انجام آزمایش��ات معمولی که باعث می ش��ود پزش��ک از وضعیت 
عمومی مراجعه کننده اطالعات دقیقی به دست آورد، مراقبت های دارویی 
یعنی پیش از جراحی باید داروهای خاصی اس��تفاده ش��ود و داروهایی که 

برای سایر بیماری ها و اختالالت مصرف می کنید باید کنترل شوند.
دکتر فتحی ادامه داد: ترک مصرف سیگار به مدت یک هفته پیش از عمل 
زیبایی گوش، هش��ت س��اعت قبل از جراحی باید ناشتا باشید، شب قبل 
از جراحی غذای س��بک بخورید، شب قبل از جراحی استحمام کنید زیرا 
ک��ه بعد از عمل احتماال تا چند روز اولی��ه نتوانید حمام کنید، ممنوعیت 
استفاده از انواع داروهای ضد انعقاد خون مثل آسپرین و اجتناب از مصرف 

داروهای ضد التهاب و مکمل های دارویی.
این فوق تخصص جراحی پالس��تیک وزیبایی متذکرشد: مراقبت هایی که 
بعد از عمل اتوپالس��تی باید داشته باشید همچون مراقبت های حین روند 
جراحی ازدرجه اهمیت باالیی برخورداراس��ت. بنابراین باید نهایت دقت را 

داشته باشید تا طبق دستورات پزشک پیش بروید.
 وی افزود: بعد از جراحی یک نوار دور گوش ش��ما می پیچند تا آس��یبی 
به ناحیه گوش ها وارد نش��ود. این نوار نرم است و از بروز آسیب و افزایش 
ورم جلوگیری خواهد کرد. توصیه می ش��ود بر اس��اس توصیه پزش��ک تا 
مدت زمانی که وی مش��خص می کند روی گوش هایتان قرار دهید. نحوه 
خوابیدن بعد از عمل زیبایی گوش باید بگونه ای که باش��د که س��ر باالتر 
از س��طح بدن قرار گیرد. به این منظور می توانید از دو بالش زیر س��رتان 

استفاده کنید و هرگز روی گوش هایتان نخوابید.
دکت��ر فتحی ادامه داد: بع��د از جراحی به مدت یک هفته از انجام فعالیت 
ورزش��ی و سنگین پرهیز کنید و تا هشت ساعت بعد از جراحی از مصرف 
مایعات پرهیز کنید و بعد از سپری شدن این مدت زمان می توانید از انواع 
مایعات استفاده کنید و هنگام عطسه کردن دهانتان را باز کنید تا فشاری 
به ناحیه گوش ها وارد نش��ود و در موعد مقرر برای برداش��تن پانسمان به 

پزشک تان مراجعه کنید.
این فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی هشدار داد: برخی از عوارض 
جراح��ی زیبای��ی گوش می توان��د خطرناک باش��د مثاًل س��رگیجه، تهوع 
و اس��تفراغ ش��دید که در صورت مواجهه با آن باید س��ریعاً پزش��ک را در 
جری��ان آن ها قرار دهید البته این عوارض در م��وارد نادری اتفاق می افتد 
و می توانی��د با انتخاب ی��ک جراح زیبایی گوش معتب��ر احتمال بروز این 
ع��وارض را کاهش دهید. وی در پایان گف��ت: پیش از اقدام برای جراحی 
زیبایی گوش حتماً در خصوص مهارت و س��ابقه کاری جراح مورد نظرتان 
تحقیق��ات الزم را انجام دهید. در واقع توانمن��دی و تخصص باالی جراح 
زیبایی گوش مهم ترین عاملی اس��ت که موفقیت نتیجه جراحی را تضمین 
 خواهد کرد. بنابراین بهتر اس��ت ک��ه از بهترین جراح زیبایی گوش کمک

 بگیرید. 

 آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد 

مزایای جراحی بازسازی گوش چیست؟
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=دکتر باطنی: در صورتی که در جراحی بازسازی گوش نیاز 
باشد جراح مقداری از غضروف گوش را کم کرده و آن را 
کوچکتر می نماید. در جراحی بازسازی گوش از تکنیک های 
برای  صحیح  محل  به  دستیابی  برای  خاصی  اسکورینگ 
تکنیک ها کمکی  این  استفاده می شود.  قرارگیری گوش 
برای جراح است تا بتواند بهترین موقعیت را برای گوش 
بیمار تعیین نماید. این جراحی تنها به یک الی دو ساعت 

زمان نیاز دارد

از  جراح  که  است  ممکن  گوش  بازسازی  جراحی  =در 
ایجاد  و  بیمار  گوش  بازسازی  برای  مختلفی  تکنیک های 
واقع  در  نماید.  استفاده  او  برای  مناسب  ظاهری  نمای 
مقدار تغییرات مورد نیاز بر روی گوش مشخص می نماید 
که پزشک جراح کدام روش را انتخاب نماید. این روش ها 
ممکن است که به دو دسته اسکورینگ غضروف و کوچک 

کردن غضروف تقسیم شوند

از  بسیاری  دلیل  به  است  ممکن  افراد  معتبر:  =دکتر 
اختالالت گوش مانند گوش کاگوت، گوش گربه ای، گوش 
میکروشی،  گوش  استال،  گوش  پیچکی،  گوش  آویخته، 
گوش ماکروشی و… از ظاهر نامناسب گوش هایشان رنج 
ببرند که ممکن است در سنین پایین توسط همکالسان 
موجب  باال  سنین  در  و  گرفته  قرار  تمسخر  مورد  خود 

کاهش اعتماد به نفس آنها شود

=دکتر فتحی: انواع اختالالت مادرزادی که با جراحی گوش 
برطرف می شوند عبارتند از گوش کاگوت، گوش گربه ای، 
گوش آویزان، گوش لوله ای، گوش ویلدرموت،  تا شدگی 
غیر عادی گوش، ایجاد شکاف در الله گوش، گوش عالمت 
سوالی یا گوش کاسمن، میکروتیا) گوش زیادی کوچک و 
رشد نیافته است(، ماکروتیا ) گوش فرد بیش از حد بزرگ 

است (،گوش جمع شده و گوش مخفی

بر خالف تصور رایج، دو ماراتن خطر ابتال به آرتروز لگن یا زانو را افزایش 
نمی دهد. ب��ه گزارش مهر، دکت��ر »متیو جیمز هارتول«، نویس��نده این 
مطالعه می گوید: »شما فقط به دلیل سرعت دویدن یا چند مایل دویدن، 
ب��ه آرتروز زانو ی��ا لگن مبتال نمی ش��وید«.هارتول گفت: »اساس��اً همان 
مواردی که خطر ابتالء به آرتروز را در افراد غیردونده افزایش می دهد، در 

افراد دونده هم افزایش می دهد.
 این موارد ش��امل باال رفتن س��ن، س��ابقه خانوادگی آرتروز لگن یا زانو، 
آس��یب های قبلی یا جراحی زانو و همچنین ش��اخص ت��وده بدنی باالتر 
اس��ت.«برای این مطالعه، بیش از ۳۸۰۰ دونده ماراتن شیکاگو )میانگین 
س��ن: نزدیک به ۴۴ سال( به س��واالتی در مورد س��ابقه دویدن خود، از 
جمله تعداد ماراتن ها، تعداد س��ال های دویدن و میانگین مسافت پیموده 

شده هفتگی پاس��خ دادند. این نظرسنجی نشان داد که شرکت کنندگان 
به طور متوسط ۹.۵ ماراتن را انجام دادند، 2۷.۹ مایل در هفته دویدند و 
حدود 1۵ سال بود که می دویدند. به طور کامل ۳۶.۴ درصد از دوندگان 
در س��ال گذش��ته درد زانو یا مفصل ران داش��تند و ۷.۳ درصد مبتال به 
آرتروز لگن یا زانو تش��خیص داده ش��دند. نتایج این مطالعه نشان داد که 
س��ابقه دویدن به خودی خ��ود با ایجاد آرتروز زانو ی��ا لگن مرتبط نبود.

هارت��ول توصی��ه کرد: »اگر درد مداوم در لگن ی��ا زانوهای خود دارید، با 
پزش��ک خود صحبت کنید و ببینید آیا برای بررسی عالئم آرتروز نیاز به 
عکس برداری با اش��عه ایکس دارید یا خیر.«او خاطرنشان کرد که دویدن 
 می تواند آرتروز قبلی را در افرادی که قباًل تا حدی به آن مبتال هس��تند

 بدتر کند.

آگهیمزایده:دویدنباعثآرتروززانونمیشود
ش�هرداری نیر به ا س�تناد مجوز ش�ماره 1401/3640 مصوبه 
صورتجلس�ه ش�ماره 56 مورخ 1401/10/29 شورای اسالمی 
ش�هر درنظر دارد نس�بت به اجاره به شرط تملیک  قسمتی 
از زمین قطعه ش�ماره 8 پالک 376 واقع در شهرک صنعتی  
نیر ب�ه متراژ تقریب�ی 375  متر مربع متعلق به ش�هرداری 
جهت اح�داث کارگاه خدمات تراش�کاری فل�زات به قیمت 
پای�ه اجاره ماهیان�ه 1.500.000ریال از طری�ق مزایده عمومی 
در درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دولت )س�تاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  اق�دام نمای�د کلی�ه مراح�ل 
برگ�زاری مزایده از دریافت اس�ناد مزایده تا ارائه پیش�نهاد 
 مزایده گران و بازگش�ایی پیش�نهاد ها در سامانه فوق انجام 

خواهد شد .

نوبت دوم  آگهیمزایده:
ش�هرداری نیر به ا س�تناد مجوز ش�ماره 1401/3640 مصوبه 
صورتجلس�ه ش�ماره 56 مورخ 1401/10/29 شورای اسالمی 
ش�هر در نظر دارد نس�بت به اجاره به شرط تملیک  قسمتی 
از زمین قطعه ش�ماره 8 پالک 376 واقع در شهرک صنعتی  
نی�ر به مت�راژ تقریبی 250 مت�ر مربع متعلق به ش�هرداری 
جه�ت احداث مکانیک�ی و تعمیرات خودرو  ب�ه قیمت پایه 
اج�اره ماهیان�ه 1.000.000ری�ال از طری�ق مزای�ده عموم�ی 
در درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دولت )س�تاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  اق�دام نمای�د کلی�ه مراح�ل 
برگ�زاری مزایده از دریافت اس�ناد مزایده تا ارائه پیش�نهاد 
 مزایده گران و بازگش�ایی پیش�نهاد ها در سامانه فوق انجام 

خواهد شد .

نوبت دوم 


